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Vlastnosti charakterizující laboratorní metodu: 

 

1. z hlediska analytického 

  přesnost/ správnost („nejistota měření“) 

  analytická citlivost 

  analytická specifita 

 

 

2. z hlediska klinického                                             

(význam pro stanovení diagnózy) 

  senzitivita/ specifita 

  pozitivní/ negativní předpovídací hodnota 

 

 

 



B.  Vlastnosti laboratorních metod z analytického hlediska 

 

1. Přesnost 

 

Opakované vyšetření téhož vzorku - míra shody mezi výsledky 

(rozptyl výsledků) 

  Matematické vyjádření rozptylu výsledků: 

 Směrodatná odchylka SD 

 Variační koeficient CV 

 opakování v sérii                                                                        

(intra – assay variabilita; opakovatelnost) 

 opakování v čase                                                                                 

(inter – assay variabilita; reprodukovatelnost) 

 mezilaboratorní porovnání (SEKK) 

 



B. Vlastnosti laboratorních metod z analytického hlediska 

 

2. Správnost 

 

shoda mezi výsledkem a skutečnou hodnotou (bias) 

skutečná hodnota ?  

 referenční metoda, certifikovaný referenční materiál 

  průměr z měření po vyloučení odlehlých hodnot 

Přijatelná přesnost a správnost vychází z velikosti biologického 

rozptylu.  

Ověření přesnosti a správnosti: kontroly kvality 

 Interní  

 Externí (SEKK, UK NEQAS, Instand) 

Analýza kontrolního vzorku → Vyhodnocení analýzy → Reakce 

 



B.  Vlastnosti laboratorních metod z analytického hlediska 

Tzv. systém SLP (ISO 15 189) 

Systém řízení jakosti                                                                   

v laboratoři 

• Validace metody                                                              

(výrobce kitu, CE značka, certifikát FDA) 

• Verifikace metody                                                         

(laboratoř) 

Interní kontroly kvality 

 opakování v sérii a v čase 

 Přesnost + správnost 

„Nejistota měření“ 

Kombinovaná relativní                                                    

nejistota, u
r
 [%] 

 

 

[IU/ml]  

ur 2,6% 



<0,35   <0,7    <3,5   <17,5    <50   <100   >100 U/ml 

Adaltis 

ImmunoCAP 

Immulite 

SEKK specifické IgE:  D1 

 



<0,35   <0,7    <3,5   <17,5    <50   <100   >100 U/ml 

Adaltis 

ImmunoCAP 

Immulite 

SEKK specifické IgE:  F84/Kiwi 

 



<0,35   <0,7    <3,5   <17,5    <50   <100   >100 U/ml 

Adaltis 

ImmunoCAP 

Immulite 

SEKK specifické IgE:  I3/Vosa 

 



B.  Vlastnosti laboratorních metod z analytického hlediska 

 

3. Analytická citlivost 

 

Volíme metodu s klinicky relevantní citlivostí. 

  Sp. IgE ImmunoCAP Phadia 0 - 0,35 U/ml (hmyzí jed) 

 

Meze stanovitelnosti (dolní/ horní) 

Dolní  = nejnižší hodnota, statisticky významně odlišná         

  od vzorku, který neobsahuje analyt 

  RID IgA podtřídy u pacientů s deficitem IgA (pod 50 mg/l) 

  měřící rozsah: IgA nefelometrie Immage  > 67 mg/l 

    IgA1  RID 541 mg/l – 10 000 mg/l 

    IgA2  RID  55 mg/l –      833 mg/l 

 



B.  Vlastnosti laboratorních metod z analytického hlediska 

 

Přesnost metody není stejná v celém měřitelném rozsahu 

koncentrací. 

        Profil přesnosti laboratorní metody:  



B.  Vlastnosti laboratorních metod z analytického hlediska 

 

4. Analytická specifičnost 

Interference a z toho vyplývající nesprávné výsledky 

 



A.  Vlastnosti laboratorních metod z klinického hlediska 

 

1. Senzitivita - 100% 

= 100% nemocných má pozitivní test 

 transglutamináza IgA (95-99%) 

 dsDNA (< 40% u inaktivního SLE; > 95% u aktivního SLE                 

s postižením ledvin) 

2.  Specifita - 100% 

= 100% zdravých má negativní test 

 nativní gliadin & deamidované gliadinové peptidy 

3. Pozitivní předpovídací hodnota - 100% 

= 100% osob s pozitivním testem je nemocných  

 transglutamináza IgA  > 10x vyšší než cut off ~ 100%PPV 

4. Negativní předpovídací hodnota - 100% 

= 100% osob s negativním testem je zdravých   



A.  Vlastnosti laboratorních metod z klinického hlediska 

 Stanovení referenčního (fyziologického) rozmezí 

 imunoglobuliny  

 Dolní referenční mez 

 aktivita komplementu (norma > 5%, u deficitu <5%)  

 Horní referenční mez (cut off) 

 autoprotilátky (TTG IgA norma < 20 U/ml) 

 

Závisí často na použité metodě (kitu) – uvedeno na 

výsledkovém listu. 



A.  Vlastnosti laboratorních metod z klinického hlediska 

 

 Stanovení hodnoty 

  cut off 

 

Vliv na senzitivitu 

a specifitu 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledek odpovídá u 95% referenční populace  

Hodnota (těsně) nad cut off: ? Nemocný nebo zdravý (5%)? 

 

cut off 

zdraví nemocní 



 

Specifika laboratorní imunologie: 

 Stále probíhá proces standardizace (celosvětově) 

     certifikované referenční materiály (WHO, NIBSC, BCR) 

 Rozdíly v antigenech/alergenech (~ výrobci) 

 Výsledek ovlivní i metoda stanovení (imunoblot, 

imunofluorescence, ELISA) 

 Často nízká klinická senzitivita a specifita 

 Vývoj v čase (dynamický obor) 

     celiakie 

O starost více pro klinika?  

Prostor pro osobní konzultace s analytikem. 

 

 



 

Zajištění spolehlivosti výstupů z laboratoře: 

 Výběr vhodné metody pro daný parametr 

 Kontrola spolehlivosti analytiky 

 Respektování preanalytických požadavků (znehodnocený 

vzorek) 

 Bezchybná manipulace se vzorky (záměna vzorků) 

 Správný zápis výsledků 

 

 

Tzv. systém SLP (ISO 15 189) 

Audity  

Certifikace, akreditace 
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